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Täli stensnytt!
September 20L4
Månadsblad for Tälj stenen
Hej i lägenheten!
Vi har lagt en fantastisk sommar bakom
och nu väntar vi på en lika fin höst.
Här på Taljstenen kunde vi fira midsommar vid kvarterslokalen och Kenneth
Jonsson höIl öppet hus i kvarterslokalen
under fotbolls-VM, en smått heroisk insats.
Över 90 st. besökte honom totalt.
Tyvärr drabbades vi av bilbränder på
parkeringen utanför hoghusen under augusti, men några var på alerten och börJade
nattvandra kvällarna efter. Vi ffir se om det
kan bli början på en mer regelbunden vandring. Bra initiativ!

är även dansare och sångare. Alltså många
strängar på sin lyra. Han är med i den

nystartade musikgruppen Was sawas sa.
För närvarande består dagarna av svenskundervisning på forniddagarna och städj obb på eftermiddagarna.
M'Bady hoppas på en framtid inom musiken i Sverige (kanske även inom fotbollen!) Vi önskar honorn lycka till.
Tips:
Om det finns intresse kan M'Bady ha dans
och rytmik for barn på Taljstenen och även
danskurs for vuxna.
Vi kanske till och med kan hoppas på en
konsert på Tåljstenen någon gång! Wassawassa kommer gärna till Upps ala och
spelar
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Månadens profil. M'Bady Mansarö
Jag hor trummor i huset. Det låter
afrikanskf. Man blir lite nyfiken for Ola
har ju flyttat till Håga By, så det måste
varanågon annan. Men sedan forstår jag
att det är M'Bady som spelar. Ibland har vi
stött ihop med varandra i hissen och vi har
bytt nägra ord. Jag på osäker franska i
börJ&il, men sedan mer och mer på svenska.

Ibland har de afrikanska rytmerna horts
över 1-3-5:s gård när han undervisat sina
polska elever eller nerifrån kvarterslokalen.
Som musikintresserad blir man nyfiken.
Till slut ber jag om en pratstund.
M'Bady kommer från Guinea (Conakry).
Han är uppvuxen i en kand musikerfamilj
och har spelat tillsamrnans med sin pappa
och syster som professionell musiker. De
många instrumenten i lägenheten, alltifrån
det stora stränginstrumentet gouni till
doundoubah, den största trumman, vittnar
om musikalisk mångsidighet. Men M'Bady
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I\y hemsida!
Täljstenens hemsida kommer att ftirnyas
och uppdateras (och byta namn). Bakom
detta står den nye redaktören Carl Äkerberg.
En kort presentation: Täljstensbo sedan
2005. Nybliven pension*, inbiten seglwa,
naturälskare och engagerad i Fair Trade
och Globalen. Han är ingen specialist, utan
när det blev tal om att startaen studiecirkel i hemsidestillverkning i Medborgarskolans regi anmälde han sig av rent intresse ftir att ftirbättra den nuvarande sidan.
Carls ambitioner med den nya hemsidan
är att skapa en plats för aktuell, korrekt osh
lättatkomlig information angående Tälj stenen. Han är inte medlem i styrelsen men

kommer att hålla sig å jour med deras
göranden och låtanden i alla ärenden.
Det kommer även att finnas mojlighet att
komma med egna inlägg och kommentarer
i akfuella ämnen på sidan.
Han hoppas att sidan kommer att vara
användarvänlig och besökas av många.
Lycka till!
Den nya sidans namn cir:

Anmäl ditt intresse till Ann-Britt på
Medborgarskolan 0 1 8-5685 1 0 eller
annbritt. c I avebring@me db orgarsko I an. s e

www.taljstenen.se

- Angående installationen av bredband via
f,ber: Com Hem släcks ned 2015-03-3 1.
Tänk pä att om ni har tilläggskanaler på
TV:n utöver de vanliga, eller andra abbonemang, att säga upp avtalen i god tid
innan.
Mångahar ställt sig frågande infor denna
fiberinstallation, men man kan bara
konstatera att ett artal slots mellan IJppsalahem och Hyresgästforeningen 20 1 0
gällande detta.
För ytterli gare information anordnar
IJppsalahem "Fiberevent" söndagen 16 nov.
i Eriksbergsskolans aula 12.00-1 6.00.
Särskild kontaktperson på tIH är Vivianne
Ernlund tel .7 273 6A2 (8.00 - 12"00).

Medhjälpare på sidan är även Lasse
Svensson från styrelsen
Den ftirra sidan kommer att släckas ned,
men viss information kommer att överforas
(gamla Täljstensnytt bl.a.) till den nya
sidan.

kerberg, vår nye webredaktcir,

Kursverksamheten"
Bokcirkeln som startade i samarbete med
Medborgarskolan och lJppsalahem, löper
på under hösten, likaså hemsideskursen.
Balkongodlingsgruppen hade sin sista träff
i bödan av september. I våras visade flera
personer intresse for alanrellmålning,
gitarrspel och syjunta (kanske finns det
också fler som vill vara med i en ny bokcirkel nu när hostmörkret närmar sig).
Man behöver vara 4-5 personer for att
bilda en grupp och av dessa personer skall
en vara kontakfperson mot Medborgarskolan. För att vara kontaktperson behöver
man inte vara expert inom ämnesområdet
utan tanken är att man odlar ett intresse
tillsammans i gruppen. Medborgarskolan
kan hjälpa till med t.ex. studiematerial eller
arbetsmaterial.

Diverse
- Besök konstutställningen om renoveringarna i Grånby! Plats: Gottsunda centrum
6 - 10 september och därefter Å-huset vid
Walmstedtska gården.

- Fortfarande finns ingen skylt till elektronikåtervinningsrummet på sophuset vid
gård 14 - 16, (trots påpekanden).
Dit skall elektroniksopor förpassas - inte
till de vanliga soprummen!

Söndagen den 14 september är det inte
baravaldag utan även

rÄuSTEh[EI{S DAGI
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Gård 1-3-5
Grillning, tipspromenad m. m.
Popul inagruppen RAIII{DOGS spelar
Alla varmt välkomna!
Redaklör Lennart Johansson. 018-5 I7I82

